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چکیده
هدف این پژوهش تعیین تأثیر میانجی گری بهزیســتی معنــوی دانش آموزان در رابطه 
بین هوش معنوی والدین و معلمان با شــادكامي  دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی ـ 
همبســتگی و جامعه آماری آن شامل كلیه دانش آموزان )دختر و پسر( كالس پنجم و ششم 
ابتدایی شهر شــیراز در ســال تحصیلی 97- 96 بود. نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری 
 تصادفی سیستماتیک انتخاب شــدند. معلمان و والدین به پرسش نامه هوش معنوی كینگ
)King, 2008( و دانش آمــوزان بــه پرســش نامه های بهزیســتی معنــوی پالوتزین و 
الیسون)Paloutzian and Ellison,1991( و شادكامي  اكسفورد )Oxford, 2002( پاسخ دادند. 
روایی و پایایی ابزارها محاسبه و مطلوب به دست آمد. فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار 
AMOS22 تحلیل شــدند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد هوش معنوی معلمان و والدین 
هر دو بر بهزیستی معنوی دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد. هم چنین هوش معنوی معلمان و 
والدین هر دو بر شادكامي  دانش آموزان تأثیر معنادار نشان داد. عالوه بر این بهزیستی معنوی 
دانش آموزان بر شادكامي آن ها نیز تأثیر مثبت و معنی داری نشان داد. نتایج تحلیل میانجی 
نشان داد كه اثر غیر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادكامي دانش آموز معنی دار بود. هم چنین 
نتایج نشان داد كه اثر غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادكامي  دانش آموز نیز معنی دار 
بوده است. درنهایت یافته های به دست آمده حاكی از تأثیر معنویت افراد تأثیرگذار همچون 
معلمان و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان و هم چنین شادكامی آنان است و نتایج لزوم 

توجه به معنویت در زندگی را مورد تأیید قرارداد.
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مقدمه
در دنيای امروز تحوالت سریع و غير قابل پيش بينی، افراد به ویژه کودکان و دانش آموزان 
را با چالش های گوناگون مواجه ساخته که تقویت و یافتن شيوه ها و رفتارهایی که منجر 
به سالمت روان، احساس رضایت مندی و شادکامی در آنان گردد اهميت به سزایی دارد. 
شادکامی درحوزه روان شناسی تجربه ای از هيجان مثبت و احساس پایداراست که به 
را می توان یک رویكرد  بينانه در زندگی کمک می کند. شادکامی  واقع  فرد درادراک 
پایدار تعریف کردکه در برگيرنده احساسات مثبتی مانند لذت،  و احساس خوشایند 
به عبارتی احساس رضایت مندی  است.  زندگی  به  و عالقه  آرامش، حس جریانداشتن 
 .)Fredrickson, 2013( کلی در جنبه های مختلف زندگی را شادکامی تعریف می کنند
و  عواطف  از  مجموعه ای  به عنوان  را  شادکامی  نيز   )Forgas, 2013(فورگاس هم چنين 
یاز کيفيت زندگی  از زندگی تعریف می کند و آن را ميزان  ارزشيابی شناختی  نوعی 
از  و  است  بُعدی  مفهومی چند  و  ارزیابی می شود  مثبت  به طورکلی  افراد می داند که 
اجزاء شناختی، عاطفی، هيجانی و اجتماعی تشكيل شده است. به طور کلی، افرادی که 
اتفاقات به شيوة مثبت تر و سازگارانه تری پاسخ  از شادکامی برخوردارند به شرایط و 
می دهند و دارای سطح استرس کمتر و سيستم ایمنی قوی تر و خالق تر از افراد ناشاد 
هستند. افراد شادکام از نظر ساختار فكری، قضاوت و انگيزش با افراد ناشاد تفاوت دارند 
 و از بازدهی فردی، خانوادگی، شغلی، تحصيلی و اجتماعی باالتری برخوردار هستند
.)Kruse, Chancellor, Ruberton, Lyubomirsky, 2014; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, 2011(

مروری بر نظریه های شادکامی حاکی از آن است که برخی شادکامی را با لذت از 
تبيين کرده اند  برخی لذت در مقابل درد  و  از زندگی  با رضایت مندی  برخی  زندگی، 
از درد(  در این خصوص )Sofi, 2011( دو گروه نظریه شامل نظریه لذت گرایی )اجتناب 
و نظریه رضایت مندی اززندگی )رضایت از کسب اهداف و استانداردهای تعيين شده( 
را بيان می کند. داینر )Diener, 2011( نيز شادکامی را از نگاهی شناختی مطرح می کند 
 و در نظریه خود به ارزشيابی ها و قضاوتهای فرد از خود تأکيد دارد. در نظریه آرگایل

)Argyle, 2001( نيز با تأکيد بر اجزای شناختی و عاطفی به لذت بردن و رضایت مندی از 
زندگی تأکيد شده است. در بين نظریه های متعدد درخصوص شادکامی پژوهش حاضر 
برمبنای نظریه های )Argyle, 2001;Fordas, 2013( که در تبيين سازه شادکامی به ابعاد 
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شناختی و عاطفی تأکيد دارند و هم لذت و هم رضایت مندی از زندگی را مطرح می سازند 
ونگاه جامع تری به این سازه دارند، انجام گرفت.

درمتون دین اسام نیز بر واژه سعادت به عنوان معادل شادکامی تأکید شده است 
)پسندیده، 1390(. وی معتقد است شادکامی در دین اسام با تحلیلی که از متون و 
احادیث آمده است بر پایه دو مؤلفه اساسی رضایت به معنای شکر، صبر، ترک معصیت 
و طاعت و هم چنین نشاط به معنای لذت معنوی و مادی قرارگرفته است و این در حالی 
است که همگی از بایدها و نبایدهایی که خوشایندها و لذت های واقعی زندگی را رقم 
می زنند حکایت دارند. در پژوهش های متعدد نیز نقش مذهب به ویژه رویکرد اسامی 
بر شادی و نشاط مورد توجه قرارگرفته است چنانچه امینی و شریعتمدار)1398( در 
بررسی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر امید در کودکان به تأثیر مثبت و 
معنی دار آموزش مفاهیم تأکید کردند. بهرامیان، نادی و کریمی)1398( در پژوهشی ترکیبی 
دریافتند شادی در اسام در قالب سه مضمون فراگیر بینش معطوف به شادی، زیست 
معطوف به شاد و کنش های معطوف به شادی سازمان دهی می شود. رستمی نسب، علوی 
و کریمی )1396( نیز نشان دادند آموزش شادی با رویکرد اسامی با تأکید بر بهره گیری 
از لذاید حال دنیوی، صبر،توکل و هم چنین مؤلفه های مشترک روان شناسی مثبت تأثیر 

معنی داری بر افزایش بهزیستی روان شناختی و جهت گیری مذهبی دانش آموزان دارد.
بزرگسالی  در  سالم  رشد  که  است  آن  اساسی  فرض  پژوهشی  و  علمی  متون  در 
منوط به گذراندن دوران کودکی باشادی و بازی می باشد و همواره محققان در صدد 
شناسایی عواملی بوده اند که منجر به رشد سالم در افراد گردد. لیکن بررسی عوامل 
مؤثر بر شادکامی بویژه در دانش آموزان باتوجه به جایگاه آموزش و پرورش رسمی در 
زندگی آنان اهمیت به سزایی دارد. دانش آموزان جهت برخورداری از شادکامی نیازمند 
توانمندی ها و شایستگی های فردی و اجتماعی ویژه ای هستند که بیشتر به محیط های 

اجتماعی و خانوادگی آنان مرتبط می باشد. 
از جمله مهم ترین عوامل شناسـایی شـده در پژوهش های محققان و نظریه پردازان 
در شـادکامی، معنویـت و هوش معنـوی اسـت. پیشـرفت سـریع روان شناسـی در دهـة 
اخیـر و کشـف آثـار گسـترده تر و غیرقابل انـکار معنویـت در همـه ابعاد زندگی انسـان 
و نقـش بی بدیـل آن در آرامـش روان و بهداشـت روان منجـر بـه رشـد فزایندهـی 
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 مطالعـات روان شــناسی دیـن و معنــویت در ابعــاد مخــتلف زنــدگی شــده اسـت
.)Zeng, 2011, Karadmas, 2010, Singh &Sinha, 2013, Emmons, 2000(

کارادماس)Karadmas, 2010( نشان داد که بین مذهبی بودن و سامت روان رابطه 
مثبت ومعنی داری وجود دارد و مذهب موجب کاهش اضطراب و استرس می شود. 
سین و سین ها )Singh & Sinha, 2013( معتقدند که معنویت عامل تشویقی درارتباطات 
اجتماعی است. در این خصوص مفهوم هوش معنوی در میان ابعاد مختلف هوش جایگاه 
بیانگر مجموعه  ویژه ای در تحقیقات روان شناسی اسامی داشته است. هوش معنوی 
بافت های  در  متفاوت  اشکال  به  کدام  که هر  توانایی های مختلف است  و  مهارت ها 
اجتماعی و تاریخی ظاهر می شوند و ترکیبی معنوی از عناصر هوش و معنویت است 
)Emmons, 2000( زوهر و مارشال)Zohar & Marshall, 2000(، معتقدند هوش معنوی 
برابر رویدادها  تند باد حوادث روزگار است و شخص را در  بینشی عمیق در  زاینده 
و حوادث تلخ و شیرین زندگی آبدیده می کند، تا از سختی های زندگی نهراسد و با 
صبر و تفکر با آنها مقابله نموده و راه حل های منطقی و انسانی بر آنها بیابد؛ و آن را 
هوشی می دانند که به وسیله آن افراد به مشکات معنای و ارزشی پرداخته و آنها را 
حل می کنند. هوش معنوی نوعی از هوش است که با استفاده از آن افراد قادر می شوند 
کنند  هدایت  معنادارتر  و  غنی تر  عمیق تر،  مسیری  در  را  زندگی خود  و  فعالیت ها  تا 
بین  که  داده اند  نشان   )Chlan, Zebracki& Vogel, 2011( هم چنین   .)Amram, 2009(
هوش معنوی با رضایت از زندگی رابطه معنی داری وجود دارد و افراد مذهبی شادترند. 
محققان دیگر از جمله )Stavrova, Fetchenhauer& Schlosser, 2011( در مطالعة خود 
و رضایت  شادترند  مذهبی  غیر  افراد  از  متوسط  به طور  مذهبی  افراد  که  دادند  نشان 
نیز نشان دادند   )Yonker, Schnabelrauch & Dehaan, 2012( از زندگی دارند باالتری 
که مذهبی بودن در بروز افسردگی، سامتی، اعتمادبه نفس، توافقی بودن تأثیرمی گذارد. 
الکینزوکاوندیش)Elkins & Kavendish, 2004( دریافتند هوش اخاقی و معنوی متضمن 
انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، همدردی، بخشش، خود آگاهی و روابط بین فردی 

مناسب و هم چنین آرامش درونی و توانایی درونی و توانایی حل مسئله است.
قابل توجه  آنچه در خصوص هوش معنوی و نقش آن در شادکامی دانش آموزان 
است شناسایی عوامل مؤثر بر این دو متغیر است. از آنجایی که خانواده و مدرسه دو 
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عامل اجتماعی مؤثر در زندگی دانش آموزان می باشد شناخت عواملی که در خانواده 
قابل  باشد  تأثیرگذار  دانش آموزان  شادی  و  هوش معنوی  روی  بر  می تواند  مدرسه  و 
توجه می باشد. در ارتباط با خانواده تحقیقات متعددی حاکی از آن است که شیوه های 
آنان  با استرس  مقابله  با فرزندان، سبک های  فرزند پروری والدین، رفتارهای والدین 
)باقری و  باشد  تأثیرات مثبت و منفی داشته  بر شادکامی و هوش بچه ها  قادر است 
معاضدیان، 1395(. خانواده پیامدهای مهمی در تحول روانی- اجتماعی و طیف وسیعی 
 از رفتارها شامل بهزیستی ذهنی، سامت، شادکامی و مسائل تحصیلی دانش آموزان دارد

)Chan & Koo, 2009(. برک)Berk, 2007( معتقد است برخورد و الگوهاي رفتاري متقابل 
است،  اجتماعی  روانی-  مؤثردرفرایندتحول  متغیرهاي  ازمهم ترین  فرزندكه  والدین- 
مي تواند تحت تأثیر ویژگي هاي شخصیتي، هوش معنوی وسبك زندگي والدین قرارگیرد. 
کوئینگ، مکا و الوسون)Koeing, McCullogh & Lavson( دریافتند بین هوش معنوی 
والدین و نوجوانان رابطة معناداری وجود دارد و پدر و مادرانی که هوش معنوی باالتری 
دارند، فرزندانشان عائم بیماری روانی کمتری دارند، به عبارتی مي توان گفت هوش معنوی 
والدین از تمایل کودکان به رفتارهای پرخطر جلوگیری مي کند. دانش، سلیمی نیا، حق 
رنجبر، نادری و فریده عمویی )1396( در پژوهشی به بررسی تأثیر هوش معنوی مادران 
بر رشد روانی- اجتماعی فرزندان با توجه به نقش واسطه گری سبک های فرزند پروری 
پرداخته و نشان دادند که هوش معنوی هم مستقیماًً و هم غیر مستقیم از طریق شیوه های 
فرزندپروری بر رشد روانی فرزندان تأثیر دارد. سلطاني زاده، لطیفي وافیوني اكبري)1397(

نیز ارزش هاي شخصي رادر پیش بیني هوش معنوي دختران دبیرستاني شهر اصفهان 
مؤثر ارزیابي نمود. بیرامی، موحدی، موحدی و کریمی نژاد)1395( در بررسی دینداری با 
تکیه بر اسام و عملکرد خانواده، در پیش بینی شادکامي به رابطة مثبت بین اخاق، عقاید 
و مناسک با شادکامی دست یافتند چنانچه گرایش بیشتر به اسام و تعهدات قوی تر 
به احکام اسامی با شادکامي  بیشتر آزمودنی ها همراه بود. حضور در اماکن مذهبی از 
راه های گوناگون چون افزایش ارتباطات و حمایت اجتماعی، افزایش صمیمیت زوج ها 
و آموزش دستورات دینی که به ارتقای بهداشت روانی و جسمانی مي انجامد، موجب 
افزایش شادکامی می گردد.محمدیاری)Mohammadyari, 2012( نیز درپژوهش خود ضمن 
تأکید بر نقش متغیرهای جمعیت شناختی والدین از جمله تحصیات، سن و جنس به تأثیر 
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 مثبت هوش معنوی والدین بر سامت روان کودکان تأکید نمود. بانرجی، پاتاک و یاداو
)Banerjee, Pathak & Yadav, 2019( نیز درتحقیق خود به نقش هوش معنوی به عنوان 

عامل اساسی سامت روان در دنیای معاصر تأکید کردند و دراین زمینه به هوش معنوی 
در میان اعضای خانواده و ارتباط بین آنان اشاره نمودند.

در بررسی عوامل مدرسه ای مؤثر برهوش معنوی و شادکامی دانش آموزان بیش از همه 
)Elkins &Kavendish, 2004( به نقش روابط انسانی تأکید شده است. الکینز و کاوندیش 

معتقدند با توجه به این که کودکان ساعت های زیادی از روز را در محیط مدرسه و در 
ارتباط با معلمان به سر می برند، نوع روابط و جایگاه معنویت در زندگی معلمان نقش 
دارد. نصوحی دهنوی، احمدی و  بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان  به سزایی 
کیفیت  با  دانش آموزان  میزان شادکامی  بین  دریافتند  پژوهش خود  در  عابدی) 1383( 
روابط آنها با مدیر، معلم و مشاور مدرسه، امکانات، فضای فیزیکی مدرسه و سبک های 
رهبری حمایتی، موفقیت مدار و مشارکتی، همبستگی معناداری وجود دارد پژوهش 
 جعفری، سیادت و بهادران)1387( نشان داد عوامل فردی، آموزش، اجتماعی - فرهنگی،

کالبدی و سبک مدیریت مشارکتی در شادابی مدارس مؤثر است. جعفری و طالب زاده، 
 )1389(؛ جـوزقی، )1381( نیز نتایج مشابهی کسب کردند. قمرسالم وسینک وسینک

)Gamarsaleem & Singh, 2017( در پژوهش خود نشان دادند از آنجایی که هوش معنوی 
اهمیت به سزایی در تأثیر گذاری بر دیگران دارد پرداختن و آموزش آن به معلمان اساسی 

می باشد . کاشواها)Kushwaha, 2014( نیز به نتایج مشابهی دست یافت.
در مجموع با بررسی پیشینه پژوهش ومبانی نظری در خصوص رابطة هوش معنوی 
و شادکامی و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان باوجودی که معنویت و مذهب نقش 
اساسی هم در مبانی نظری و هم در پیشینه عملی بر سامت روان و شادکامی افراد 
دارد لیکن، به نظر می رسد پژوهشی که نقش هوش معنوی والدین و معلمان را به طور 
همزمان بر بهزیستی معنوی دانش آموزان و شادکامی آنان بررسی کرده باشد براساس 
جستجوی های محققان یافت نشد و این در حالی که در دنیای سردرگم امروز جایگاه 
مذهب و باورهای مذهبی و هوش معنوی در سامت روان بسیار مورد تأکید قرار گرفته 
است و این موضوع به ویژه در دین اسام اهمیت به سزایی دارد. در احادیث متعددی که 
از پیامبراکرم)ص( آمده بر حفظ شادی و نشاط کودکان به ویژه در سنین اولیه تأکید شده 
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 است و این امری است که در گرو افراد تأثیرگذار ازجمله والدین و معلمان می باشد.
از آنجایی که در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف، معلم پیشگام اجرای برنامه های 
آموزشی به شمار می رود و به طور دائم با دانش آموزان در ارتباط است، رفتارهای او تأثیر 
به سزایی در عواطف دانش آموزان دارد. هم چنین والدین و هوش معنوی آنان نیز نیز نقش 
به سزایی بهزیستی روانی و شادکامی دانش آموزان دارد وشناخت مکانیزم های تأثیرگذاری 
معنویت والدین و معلمان بر شادکامی با توجه به متغیرهای فردی دانش آموزان اهمیت 
بر  از  این رو در پژوهش حاضر مدل  به سزایی در توصیه های آموزشی و تربیتی دارد. 
 )Bundura, 2001(اساس رویکردهای شناختی اجتماعی در روان شناسی ازجمله باندورا
که به عوامل تأثیرگذار درمحیط می پردازند و تبیین مکانیزم های فردی و اجتماعی مؤثر 
در شکل گیری رفتارها و واکنش های مختلف در افراد از اهداف اساسی آنان می باشد 
و هم چنین پیشینه پژوهش شکل گرفت، به عبارتی هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه 
بین هوش معنوی والدین و معلمان بر شادکامی دانش آموزان با واسطه گری بهزیستی 
نیز تحقیقات  معنوی می باشد. در خصوص تقدم متغیر بهزیستی معنوی بر شادکامی 
متعددی از جمله رالد)Rowold, 2011( در پژوهش خود نشان دادند بهزیستی معنوی 
پیش بینی کننده معنادار شادکامی، بهزیستی روانی و ارتباطات مثبت بادیگران می باشد. 
هم چنین گومز و فیشر)Gomes&Fisher, 2003( نیز در پژوهش هایی متعدد در خصوص 
نقش  به  زندگی  از  بهزیستی عاطفی، شادکامی و رضایت  بهزیستی روانی،  سازه های 
مؤثر بهزیستی معنوی اشاره نمودند. راترفور)Rutherfor, 2008( نیز معتقد است بهزیستی 
معنوی در ادراک و نگرش افراد بر شادکامی نقش دارد. بر اساس یافته های پژوهشی و 

مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش در شکل 1 ارائه شده است. 

بهزیستی معنوی 
دانش آموز

هوش معنوی معلم

هوش معنوی والدین

شادكامی دانش آموز

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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بر ایـن اسـاس فرضیـات اساسـی کـه در پژوهـش حاضـر مـورد بررسـی قرارگرفت 
از: عبارتند 

1. هوش معنوی معلمان و والدین بر بهزیســتی معنــوی دانش آموزان تأثیر معنی دار 
دارد.

2. هوش معنوی معلمان و والدین بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد.
3. بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر معنی دار دارد.

4. بین هوش معنوی معلم و شــادکامي  دانش آموز با میانجی گری بهزیســتی معنوی 
دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد.

5. بین هوش معنوی والدین و شــادکامي دانش آموز با میانجی گری بهزیستی معنوی 
دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد .

روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی وتحلیل مسیرمي باشد که متغیر هوش معنوی 
والدین و معلم را به عنوان متغیر پیش بین و بهزیستی معنوی دانش آموزان به عنوان متغیر 

واسطه و شادکامي  دانش آموزان به عنوان متغیر ماک در نظر گرفته شد.

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماری شرکت کنندگان در این پژوهش شامل کلیة دانش آموزان پایه پنجم و 
ششم ابتدایی شهر شیراز بامعلمان و والدینشان)مادر( بود که در سال تحصیلی 97ـ1396 
مشغول به تحصیل بودند. جهت انتخاب نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 
پسرانه  و  دخترانه  مدارس  معلم(از  پایه 14  هر  )از  پنجم وششم  پایة  معلم  ابتدا 28 
انتخاب گردیدند آنگاه برای هر معلم از هر کاس 5 دانش آموز ومادرانشان به صورت 
تصادفی انتخاب شدند ابزارهای پژوهش راتکمیل نمودند. در نتیجه به طور کل 28 معلم، 
140 والد و 140 دانش آموز در پژوهش شرکت کردند. میانگین سن معلمان 40/4 سال 
و انحراف استاندارد آن 7/35 سال بود. میانگین سن والدین 39/73 سال و انحراف 
استاندارد آنها 6/84 سال بود. هم چنین میانگین سن دانش آموزان 11/79 سال و انحراف 

استاندارد آنها 1/04 سال بود 
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ابزار پژوهش
در این پژوهش از سه ابزار استفاده شد که در ادامه به شرح آنها پرداخته مي شود.

پرسش نامه خودسنجی هوش معنوی  پرسش نامة هوش معنوی والدین و معلمان: 
توسط کینگ )King, 2008( برای سنجش توانایی های ذهنی هوش معنوی ساخته شده 
است. که در پژوهش های متعددی در ایران در گروه های مختلف سنی به کار رفته است. 
و  ذهنی  ظرفیت های  از  مجموعه ای  هوش معنوی  است  معتقد   )King, 2007( کینگ 
انطباقی است که بر جنبه های غیرمادی و متعالی واقعیت، استوار است، به ویژه آنهایی که 
ماهیت هستی فرد، معنای شخصی وتعالی ارتباط دارند. بر اساس تعریف ذکر شده کینگ 
)King, 2008( پرسش نامه هوش معنوی را بر اساس چهار مقیاس تدوین و اعتبارسنجی 

نمودند که از وجوه مشترک چهار بعد آن است که این ابعاد فی النفسه در آفرینش معنوی 
هستند و بر جنبه های برتر و غیرمادی حقیقت وحاکی از توانایی و ظرفیت های ذهنی 
هستند و صرفًا راه های برگزیده رفتار نیستند. بر این اساس مقیاس های ذکر شده شامل 
حالت  بسط  و  متعالی  آگاهی  معنای شخصی،  تولید  وجودی،  انتقادی  تفکر  توانایی 
هوشیاری می باشند. در پژوهش حاضر از فرم کوتاه 24 گویه ای استفاده گردید و نمره 
کلی این مقیاس مورد نظر بود. طیف نمره دهی آن براساس لیکرت پنج گزینه ای از کامًا 
مخالفم )1( تا کامًا موافقم )5( بود. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ توسط 
کینگ )King, 2008( برای هر یک از ابعاد توانایی تفکر انتقادی وجودی، بسط حالت 
هوشیاری، تولید معنای شخصی و آگاهی متعالی به ترتیب با 0/78، ،0/78، 0/91 و 0/87 
به دست آمد.  برابر 0/91  آلفای کرونباخ  به روش  نیز  پایایی کل مقیاس  به دست آمد. 
روایی سازه پرسش نامه از طریق تحلیل عامل تأئیدی مورد بررسی قرار گرفت و مدل 
چهار عاملی تأیید شد. در ایران این پرسش نامه توسط عبدالل زاده، کشمیری و عربعاملی 
)1388(ترجمه و استفاده شده است. وی در پژوهش خود همبستگی این پرسش نامه 
را با پرسش نامه استاندارد محاسبه نموده و روایی این پرسش نامه را قابل قبول به دست 
آورد. هم چنین پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 به دست آورد. در پژوهش 
حاضر جهت بررسی روایی همبستگی ابعاد با نمره کل محاسبه کردید که نتایج نشان 
داد در فرم والدین همبستگی ابعاد توانایی تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، 
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آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری با نمره کل به ترتیب برابر با 0/87، 0/85، 0/92، 
0/79 به دست آمد. هم چنین در فرم معلمان همبستگی ابعاد مذکور با نمره کل به ترتیب 
برابر با 0/86، 0/83، 0/89 و 0/8 حاصل گردید. جهت بررسی پایایی پرسش نامه نیز 
و  با 0/85  برابر  پرسش نامه  کل  در  والدین  فرم  برای  که  کرونباخ محاسبه شد  آلفای 
برای ابعاد توانایی تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط 
حالت هوشیاری به ترتیب برابر با 0/89، 0/77، 0/82، 0/77حاصل شد. هم چنین در فرم 
معلمان نیز پایایی کل به شیوة آلفای کرونباخ پرسش نامه برابر با 0/92 و در ابعاد مذکور 
به ترتیب برابر با 0/83، 0/87، 0/79 و 0/76 حاصل شده که همه ضرایب مطلوب بود. 
متعدد  پژوهش های  دانشجویان در  برای  بیشتر  که پرسش نامه مذکور  ذکر است  قابل 
به کار رفته لیکن بر اساس تحقیقاتی که حسن، شیخان، محمودزاده و نیکرو)1393( ذکر 
کرده اند این پرسش نامه قابلیت کاربرد در گروه دانش آموزان به ویژه در نوجوانان دارد که 
دانش آموزان نمونه حاضر نیز در این گروه این سنی قراردارند و البته برخی از گویه ها 

برای دانش آموزان ساده سازی گردید.

پرسش نامه بهزیستی معنوی: برای سنجش میزان بهزیستی معنوی دانش آموزان از 
پرسش نامه بهزیستی معنوی )SWBS(1 که توسط )Paloutzian& Ellison,1982( تهیه شده 
است، استفاده شد. این مقیاس شامل 20 گویه است که 10 سؤال آن سامت وجودی 
و 10 سؤال سامت مذهبی را اندازه گیری مي کند و براساس مقیاس الیکرت از کامًا 
موافقم تا کامًا مخالفم تنظیم شده است. مطالعات اولیه سازندگان، پایایی بازآزمون را 
0/73 تا 0/99 و روایی آن را با شیوه تحلیل عامل بررسی نموده و دو عامل اصلی را 
گزارش دادند. در پژوهش عسگری، روشنی و آدریانی ) 1389( به منظور تعیین اعتبار و 
روایی مقیاس سامت معنوی، مقیاس مذکور به طور همزمان با مقیاس سامت روان، 
اجرا شد که ضریب روایی همزمان آن 0/31 و ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 
0/89به دست آمد که نشان دهنده اعتبار و روایی قابل قبول این مقیاس مي باشد. هم چنین 
روایی محتوایی این پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفت. در پژوهش حاضر جهت بررسی 
ابعاد سامت  نتایج همبستگی  نمره کل محاسبه کردید که  با  ابعاد  روایی، همبستگی 
وجودی و سامت مذهبی با نمره کل به ترتیب برابر با 0/88، 0/85 به دست آمد. میزان 

1. The Spiritual Well- Being Scale
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پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل پرسش نامه برابر با 0/82 
و در ابعاد سامت وجودی و سامت مذهبی به ترتیب برابر با 0/79، 0/8 به دست آمد. 

نظر  تجدید  نسخه  آکسفورد  شادی  پرسش نامه  آکسفورد:  شادی  پرسش نامه 
)Hills& Argyle, 2002(آرجیل و  هیلز  توسط  که  آکسفورد است  فهرست شادی   شده 

ساخته شده است. دارای 29 گویه است که هر سؤال به صورت 4 گزینه ای طراحی شده 
است. در هر سؤال چهار عبارت به گونه ای درجه بندی شده اند که هر عبارت نسبت 
به عبارت قبلی شاخص درجه بیشتری از شادی است. روایی و پایایی این پرسش نامه 
در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، آرجیل و همکاران 
)Hills& Argyle, 2002( پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/90 

وروایی سازه ای آن را باتحلیل عامل به دست آوردند. در ایران پرسش نامه شادی آکسفورد 
توسط علی پور و نورباال )1378( به فارسی ترجمه شده است و درستی ترجمه آن به 
تأیید هشت متخصص رسیده است. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای 
از سه  بازآزمایی پس  به روش  پایایی  تنصیفی 0/92 همچین  پایایی  کرونباخ 0/98و 
هفته0/79گزارش شده است.درپژوهش حاضرجهت بررسی روایی همبستگی گویه ها 
پایایی  ومیزان  آمد  به دست  تا 0/93  بین 0/65  گردید و ضرایب  نمره کل محاسبه  با 
نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد. پرسش نامه حاضر توسط صالحی 
عمران، عابدینی بلترک)1397( و لواسانی، راستگو، آذرنییادو احمدی)1393( در گروه 

دانش آموزان به کار گرفته شد.
درنهایت به منظور تجزیه و تحلیل آماری بر اساس سؤاالت پژوهش از نرم افزار 
آماری SPSS استفاده گردید وجهت بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرهای موجود در 
مدل مورد نظر و میزان قدرت پیش بینی کننده متغیرهای برون زاد، واسطه ای و درون زا 

از نرم افزار AMOS استفاده شد.

یافته ها
به منظور آغاز فرایند تحلیل های آماری ابتدا شاخص های نرمال بودن توزیع داده ها 
با استفاده از روش کلموگروف اسمیرف و همگنی واریانس ها بااستفاده از آزمون لون 
بررسی وتأیید گردید وسپس ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش بررسی شد)جدول1(.
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جدول 1. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

 هوش معنویمتغیر
معلمان

 هوش معنوی 
والدین

 بهزیستی معنوی 
دانش آموزان

هوش معنوی معلمان

**0/24هوش معنوی والدین

**0/31**0/25بهزیستی معنوی دانش آموزان

**0/57**0/21**0/27شادكامي  دانش آموزان

** )p > 0 /01(

نتایج در جدول 1 حاکی از همبستگی درونی در همه متغیرهای پژوهش در سطح 0/01 
است.

فرضیه اول: هوش معنــوی معلمان و والدین بر بهزیســتی معنوی دانش آموزان 
تأثیــر معنی دار دارد. رابطــة هوش معنوی معلمان و والدین با بهزیســتی معنوی 

دانش آموزان و اثرات مستقیم در جدول 2 آمده است.

معنوی  بهزیستی  بر  والدین  و  معلم  هوش معنوی  مستقیم  اثر  نتایج   2 جدول  در 
دانش آموز ارائه شده است. 

جدول 2. برآورد اثر مستقیم هوش معنوی معلم و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموز

 برآوردمتغیر
 استاندارد

 سطح
 برآورد حدباالحد پایین معنی داری

غیر استاندارد
 سطح

 معنی داری

0/190/0310/0260/3630/2970/025هوش معنوی معلم

0/260/0290/0820/4060/3450/035هوش معنوی والدین

نتایج در جدول 2 نشـان مي دهد کـه رابطة هوش معـنوی معلمان و هوش معنوی 
با بهزیستی معنوی دانش آموزان معنی دار است. برآورد استاندارد اثر مستقیم  والدین 
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هوش معنوی معلمان با بهزیستی دانش آموزان برابر با 0/19 واثر مستقیم هوش معنوی 
والدین با بهزیستی معنوی دانش آموزان برابر با 0/26است. لذا می توان گفت با افزایش 

هوش معنوی والدین و معلمان بهزیستی معنوی دانش آموزان افزایش یافته است.

فرضیــه دوم: هوش معنــوی معلمان و والدین بر شــادکامي  دانش آمــوزان تأثیر 
معنی دار دارد.

 رابطة هوش معنوی معلمان و والدین با شادکامي  دانش آموزان و اثرات مستقیم در 
جدول3 ارائه شده است. 

در جدول3 نتایج اثر مستقیم هوش معنوی معلم و والدین بر شادکامي  دانش آموز 
ارائه شده است. 

جدول 3. برآورد اثر مستقیم هوش معنوی معلم و والدین بر شادكامي دانش آموز

برآورد متغیر
استاندارد

سطح 
 برآورد حدباالحد پایینمعنی داری

غیر استاندارد
 سطح 

معنی داری

0/240/0150/0470/4020/3350/007هوش معنوی معلم

0/150/0420/0220/3150/1830/04هوش معنوی والدین

هوش معنوی  و  معلمان  هوش معنوی  رابطة  که  مي دهد  نشان   3 جدول  در  نتایج 
والدین با شادکامي  دانش آموزان معنی دار است. همان گونه که در جدول 3 نشان داده 
می دهدبرآورد استاندارد اثر مستقیم هوش معنوی معلمان بر شادکامي  دانش آموزان برابر با 
0/24 است و برآورد استاندارد اثر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموزان 
برابر با 0/15 است که هر دو میزان در سطح 0/05 معنی دار می باشند لذا مي توان گفت 
با افزایش هوش معنوی معلمان و هوش معنوی والدین، شادکامي  دانش آموزان افزایش 

مي یابد.

فرضیه سوم: بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر معنی دار 
دارد. رابطة بهزیستی معنوی دانش آموزان با شادکامي آن ها و برآورداثرات مستقیم 

در جدول 4 آمده است.
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جدول 4. برآورد اثر مستقیم بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادكامي دانش آموزآن

سطح برآورد استاندارد
سطح معنی داریبرآورد غیر استانداردحدباالحد پایینمعنی داری

0/560/0080/3580/6810/4980/013

نتایج در جدول 4 نشان مي دهد که رابطه بهزیستی معنوی دانش آموزان با شادکامي آن ها 
معنی دار است. برآورد استاندارد اثر مستقیم هوش معنوی دانش آموزان بر شادکامي  برابر 
با 0/56 است و می توان گفت با افزایش بهزیستی معنوی دانش آموزان، شادکامي آن ها 

نیز افزایش مي یابد.

فرضیه چهــارم: بین هوش معنوی معلــم و شــادکامي دانش آموز با میانجی گری 
بهزیستی معنوی دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد.

رابطة هوش معنوی معلـم و شـادکامي  دانش آموز با میانجی گری بهزیستی معنوی 
دانش آموزو برآورد اثرات مستقیم در جدول 5 ارائه شده است. 

جدول5. برآورد اثرات كل، مستقیم و غیر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادكامي دانش آموز

برآورد اثرات
استاندارد

سطح 
برآوردحد باالحد پایینمعنی داری

 غیر استاندارد
سطح 

معنی داری

0/270/0130/0550/4350/3880/012كل

0/140/0460/050/3090/4650/046مستقیم

0/130/0050/0550/2410/1840/005غیرمستقیم

نتایج در جدول 5 نشان مي دهد، اثرات کل هوش معنوی معلم بر شادکامي دانش آموز 
که حاصل جمع اثر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادکامي  دانش آموز و اثرات غیر مستقیم 
آن ها از طریق بهزیستی معنوی دانش آموز است، در برآورد استاندارد اثر کل برابر با 0/27 
و معنی داری آن 0/013 است و اثر مستقیم هوش معنوی معلم بر شادکامي  دانش آموز 
برابر با 0/14 و معنی داری آن 0/046 حاصل شده است و اثرات غیر مستقیم هوش معنوی 
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معلم بر شادکامي دانش آموز برابر با 0/13 مي باشد که معنی داری آن برابر با 0/005 است. 
 به این ترتیب اثر غیر مستقیم هوش معنوی معلـم بر شادکـامي دانش آموز معنی دار است.

با توجه به آن که اثر مستقیم نیز در این الگو معنی دار شده است، نشان مي دهد که بهزیستی 
دانش آموزان میانجی کننده جزیی رابطة هوش معنوی معلم بر شادکامي دانش آموز است. 
به عبارت دیگر هوش معنوی معلمان بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد 

و این تأثیر با افزایش بهزیستی معنوی دانش آموز بیشتر مي شود.

فرضیــه پنجم: بین هوش معنــوی والدین و شــادکامي دانش آموز با میانجی گری 
بهزیستی معنوی دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد.

معنوی  بهزیستی  میانجی گری  با  شادکامي دانش آموز  و  والدین  هوش معنوی  رابطة 
دانش آموز در جدول 6 ارائه شده است. 

 جدول 6. برآورد اثرات كل، مستقیم و غیر مستقیم هوش معنوی والدین
بر شادكامي دانش آموز

برآورد اثرات
استاندارد

سطح 
برآوردحد باالحد پایینمعنی داری

 غیر استاندارد
 سطح 

معنی داری

0/210/0350/0020/3780/2510/037كل

0/0450/0490/0030/1890/270/048مستقیم

0/160/0110/0760/2640/1970/011غیرمستقیم

شادکامي   بر  والدین  هوش معنوی  کل  اثرات  مي دهد،  نشان   6 جدول  در  نتایج 
دانش آموز که حاصل جمع اثر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي دانش آموز و 
اثرات غیر مستقیم آن ها از طریق بهزیستی معنوی دانش آموز است، در برآورد استاندارد 
اثر کل برابر با 0/21 و معنی داری آن 0/035 است و اثر مستقیم هوش معنوی والدین 
و  آن 0/049 حاصل شده است  معنی داری  با 0/045 و  برابر  بر شادکامي  دانش آموز 
اثرات غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز برابر با 0/16 مي باشد که 
معنی داری آن برابر با 0/011 است. به این ترتیب اثر غیر مستقیم هوش معنوی  والدین بر 
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شادکامي دانش آموز معنی دار است. با توجه به آن که اثر مستقیم نیز در این الگو معنی دار 
شده است، نشان مي دهد که بهزیستی معنوی دانش آموزان میانجی کننده جزیی رابطة 
هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز است. به عبارت دیگر هوش معنوی والدین 
بر شادکامي  دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد و این تأثیر با افزایش هوش معنوی 

دانش آموز بیشتر مي شود.
درنهایت در مدل کلی نتایج نشان بررسی ها در شکل 2 آمده است.

بهزیستی معنوی 
شادكامی دانش آموزدانش آموز

هوش معنوی معلم

هوش معنوی والدین

e
2

e
1

0/15

0/22
0/50

0/11

0/03

شکل 2. رابطة هوش معنوی معلمان و والدین با بهزیستی معنوی و شادكامی دانش آموزان

 الگوی رابطة هوش معنوی معلمان و والدین با بهزیستی و شادکامی دانش آموزان در 
شکل 2 ارائه شده است. شاخص هاي کلی برازش الگو نشان داد شاخص کای اسکوئر 
نسبی برابر با 2/03 پایین تر از 5 است که نشان مي دهد الگو وضعیت مطلوبی برخوردار 
 RMSEA باالتر 0/9 است. مقدار CFI و TLI است. هم چنین مقدار شاخص های تطبیقی
نیز به عنوان مهم ترین شاخص برازش کلی برابر با 0/062 است و نشان مي دهد که به طور 
کلی الگو از برازش مناسب برخوردار است. شاخص هولتر نیز برابر با 268 و نشان 
مي دهد حجم نمونه برای بررسی برازش مدل کافی بوده است. و در نهایت مدل حاضر 

تنها 38 درصد از واریانس شادکامی در دانش آموزان را پیش بینی نمود.

بحث و بررسی
در ابتدای بحث خاصه ای از یافته های به دست آمده ذکر می شود و سپس به ترتیب 
نتایج کسب شده بر اساس فرضیه ها، یافته ها تبیین می گردد. همان گونه که نتایج تحلیل های 
آماری نشان داد تأثیر هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر بهزیستی معنوی دانش آموزان 
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معنی دار است. هم چنین تأثیر هوش معنوی معلمان و والدین هر دو بر شادکامي  دانش آموزان 
معنی دار است. نتایج نشان داد که بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي آن ها نیز تأثیر 
مثبت و معنی داری دارد. نتایج تحلیل میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم هوش معنوی 
معلم بر شادکامي دانش آموز معنی دار است. با توجه به آن که اثر مستقیم نیز در این الگو 
معنی دار شده بود، نشان داد که بهزیستی معنوی دانش آموزان میانجی کننده جزیی رابطة 
هوش معنوی معلم بر شادکامي  دانش آموز است. هم چنین نتایج نشان داده بود که اثر 
غیر مستقیم هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز معنی دار است. با توجه به آن که 
اثر مستقیم نیز در این الگو معنی دار شده بود، نشان داد که بهزیستی معنوی دانش آموزان 

میانجی کننده جزیی رابطة هوش معنوی والدین بر شادکامي  دانش آموز است. 
در ارتباط با تأثیرهوش معنوی معلمان و والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان نتایج 
به دست آمده در این فرضیه همسو با یافته های بیرامی، موحدی، موحدی و کریمی نژاد )1395( 
مبنی بر تأثیر هوش معنوی والدین بر بهزیستی معنوی دانش آموزان است. هم چنین همسو با 
یافته های )Stavrova, Fetchenhauer& Schlosser, 2011(؛ دانش؛ سلیمی نیا، حق رنجبر، نادری 
و فریده عمویی )1396( و برک)Berk, 2007( می باشد. محققان ذکر شده در پژوهش خود 
به عوامل متعددی همچون ساختارهای ارتباطی در خانواده، قوانین حاکم در اخاقیات در 
خانواده، اهمیت سامت روان فرزندان و شکل گیری منش های رفتاری مناسب در ارتباطات 
به دست آمده اشاره دارند. هم چنین در تبیین این همسویی مي توان گفت، بی شک تعامل 
والدین با فرزندان از عوامل مؤثر در ابعاد مختلف رشدی و شخصیتی آن ها به خصوص در 
سنین کودکی است. تحقیقات نشان داده است که پاسخگو بودن والدین، ارتباط زیادی با 
.)Blandon, Calkins, Keane,OBrieh, 2010( عملکردهای اجتماعی در اوایل کودکی دارد 

محققان معتقدند که تعامات فرزند با والدین بر رشد کودک و جنبه های مختلف آن مانند 
اثر گذار باشد )Nam &Chun, 2014( شیوه های والدینی و  عواطف و تعامات فرزندان 
انضباطی آنان بی تردید تحت تأثیر خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آن هاست. 
که از این بین مي توان به ابعاد وجودی آن ها و هوش معنوی اشاره نمود. والدین سالم 
نابالغ  والدین  با  مقایسه  در  هستند،  باالتری  دارای هوش معنوی  که  والدینی  و  بالغ  و 
معمواًل با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات کودک توجه مي کند و این نوع 
فرزند پروری امنیت عاطفی، استقال، توانش اجتماعی و موفقیت هوشی را تشویق مي کنند. 
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اعتمادبه نفس والدین، احساس اعتماد نسبت به دیگران، این اعتقاد که مي توانند بر اوضاع 
مسّلط باشند، با گرمی، پذیرش و مفید بودن به حال فرزندان شان همبستگی دارد )ماسن، 
جرم، هوستون و کانجر، 1380(. از سویی دیگر مدرسه به عنوان خانة دوم دانش آموزان 
است و آن ها به خصوص در سال های ابتدایی بسیار تحت تأثیر معلمان و همساالن هستند. 
کینگ )King, 2008( بیـان مي دارنـد کـه هوش معنوی بیانـگر مجموعـه ای از توانایی ها، 
ظرفیت های منابع معنوی مي باشد که کاربست آن ها در زندگی روزانه مي تواند موجب 
افزایش انطباق پذیری فرد شود. لذا مي توان به دو ساز و کار در زمینه تأثیر هوش معنوی 

والدین و معلمان بر هوش معنوی دانش آموزان اشاره نمود.
1. هر یک از والدین و معلمان به عنوان الگو برای دانش آموز هستند که با مشاهده آن ها 
وکاربســت ظرفیت های معنوی توسط آن ها، کودکان نیز به مرور از هوش معنوی 
باالتــری برخوردار خواهند بود. هنگامي که کودک مشــاهده مي کند که والدین و 
حتــی معلمان او رابطه قوی تری بــا خداوند دارند و در مشــکات از او کمک 
مي طلبند، این الگوی رفتاری ســبب مي شــود تا آن ها نیز رابطه معنوی بهتری با 

خداوند برقرار کرده و در دراز مدت هوش معنوی باالتری داشته باشند.
2. براساس دیدگاه الکینز وکاوندیش)Elkins&Cavendis, 2004( که بیان مي دارند که 
هوش معنوی سبب مي شود تا انسان با مایمت و عطوفت بیشتری به مشکات نگاه 
کرده، تاش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر تحمل 
کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد. افزایش هوش معنوی والدین و معلمان 
سبب انطباق پذیری بیشتر آن ها شده و لذا رفتار آن ها با فرزند و دانش آموزشان 
مطلوب تر و مناسب تر بوده و از پختگی بیشتری برخوردار است لذا این رفتارها 
سبب مي شود تا فرزندان نیز در دراز مدت رفتارهای مناسب تری از خود نشان 
دهند و هوش معنوی باالتری داشته باشند. همان گونه که پیش از این نیز در فصل دوم 
اشاره گردید الکینز و کاوندیش)Elkins&Cavendis, 2004( بیان داشته اند که حوزة 
هوش معنوی موجب مي شود که انسان با مایمت و عطوفت بیشتری به مشکات 
نگاه کند، تاش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر 
تحمل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد آنها معتقدند، هوش معنوی باعث 
افزایش قدرت انعطاف پذیری و خودآگاهی انسان مي شود، به طوری که در برابر 
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مشکات و سختی های زندگی، بردباری و صبوری بیشتری ایجاد مي کند. افرادی 
از هوشیاری  باالی  انعطاف پذیرند، درجه  باالیی هستند  دارای هوش معنوی  که 
نسبت به خویشتن دارند، توانایی برای رویارویی با مشکات و دردها و چیره 
شدن بر آنها را دارند. هم چنین باالهام از طریق ارزش ها و بصیرت ها، اجتناب 
از بد کردن نسبت به دیگران، تفکر وحدت گرا )پی بردن به روابط میان اشیاء و 
پدیده های مختلف( جستجو برای پاسخ دادن به سؤال های اساسی، عدم وابستگی 
به دیگران و مقاومت در برابر شیوه ها و سنت ها معمول جامعه از ویژگی های دیگر 
آنها است )Zohar&Marshall, 2004(. همه این ویژگی ها سبب مي شود تا با افزایش 
هوش معنوی معلمان و والدین آن ها در رابطه با دانش آموزان صبورتر عمل مي کنند 
و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند این فرایند منجر به افزایش هوش معنوی 

دانش آموزان نیز مي شود. 

در ارتباط با تأثیر هوش معنوی معلمان و والدین بر شادکامي  دانش آموزان نتایج با 
)1395( ؛ جوزقی) 1381(؛ جعفری،  کریمی نژاد  و  موحدی  موحدی،  بیرامی،  یافته های 
سیادت و بهادران )1387( و نصوحی دهنوی، احمدی و عابدی) 1383( همسو می باشد. 
محققان ذکر شده در تحقیقات خود نشان دادند معنویت و جایگاه آن در زندگی افراد 
تأثیرگذاری همچون والدین و معلمان در شکل گیری رفتارهایی که منجر به سامت روان 
و احساس رضایت در دانش آموزان گردد نقش دارد. و هم چنین در تبیین این یافته می توان 
گفت تجارب معنوی از طریق ایجاد انعطاف پذیری به سامت روانی و بهزیستی فرد کمک 
مي کند. اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامي  ابعاد زندگی انسان از جمله رابطه با 
فرزندان نیز تأثیر دارد. با توجه به نقش  تربیتی و اخاقی خانواده بر کودکان به نظر مي رسد 
باال بودن هوش معنوی والدین پیش بینی مهمي برای سامت روان و شادکامي  فرزندان باشد. 
معلم در مدرسه برای شاگردان به خصوص در دوره ابتدایی به عنوان یک الگو است. رفتار 
معلم و دیگر شاگردان بر کودک بسیار مؤثر است. سازمان رواني و عملكردهاي جسماني 
انسان به گونه اي طرح ریزي شده است كه بخوبي قادر باشند،این انطباق وسازگاري را 
در سایه تفكري صحیح براي ما به ارمغان بیاورند؛ پس در بیان این نكته خافي نیست كه 
معلم، اگر نه موّثرترین عامل، یكي از موّثرترین عوامل آموزشگاهي است. مدرسه نهادي 
اجتماعي و نمایان گر فرهنگ یك جامعه است كه به كودكان جهان بیني، عادات و رسوم و 
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مهارت ها و دانش خاصي را منتقل مي كند. در مدرسه است كه كودك شیوه هاي برقراري 
ارتباط با دیگران را مي آموزد. نفوذي كه مدرسه در اجتماعي كردن دارد،هم به دلیل وجود 
شاگردان وهم به دلیل وجود معلمان و برنامه هاي درسي است )آذین و موسوی، 1390(. 
از  این رو در معلمانی که هوش معنوی باالتری دارند، انطباق پذیری باالتر است و در نتیجه 
برخورد مناسب تری با دانش آموزان دارند و به عنوان عامل مهم در مدرسه سامت روان 

و شادکامي  دانش آموزان آن ها افزایش مي یابد. 
از دیگر یافته های پژوهش تأثیر بهزیستی معنوی دانش آموزان بر شادکامي  دانش آموزان 
بود. نتیجه به دست آمد با یافته های بیرامی، موحدی، موحدی کریمی نژاد )1395( همسو 
است.  این محققان معنویت و نوع بینش های حاکم از معنویت در زندگی را از مهم ترین 
عوامل شادکامی می دانند. معنویت یكي از ابعاد زندگي انساني است و انسان ها همواره 
باورهاي معنوي، اعمال، تجارب، ارزش ها، ارتباطات و چالش هاي معنوي خود را همراه 
)Pargament, Kenddell, Hathaway, Grenvengoed, Newman & Jones, 2007(  دارند 

و نقش مهمي در سامت و بهزیستی آنان دارد. تحقیقات حاکی از ارتباط بین معنویت 
و مذهب و سامت است )Koeing, McCullogh & Lavson, 2001(. پژوهش هاي متعدد 
نشان داده اند که عقاید و اعمال معنوي، با نتایج مثبتی مانند بهزیستی جسمانی، هیجانی 
و روان شناختی، کنش درون فردي مثبت و افزایش کیفیت زندگی رابطه دارد، به نظر 
مي رسد، افرادي که گرایشهاي معنوي دارند یا دارای هوش معنوی باالتری هستند، هنگام 
رویارویی با آسیب، پاسخ هاي بهتري به وضعیت مي دهند و موقعیت تولیدکننده فشار 
رابهتر اداره مي کنند در نتیجه میزان افسردگی آنها کمتراست و یا شادکامي آن ها افزایش 
مي یابد )MC Ewan, 2004(. از  این رو دور از انتظار نیست که با افزایش هوش معنوی در 

دانش آموزان، شادکامي آن ها افزایش یابد. 
 در نهایت یافته ها نشان داد بین هوش معنوی معلم و شادکامي  دانش آموز با میانجی گری 
هوش معنوی دانش آموز رابطة معنی دار وجود دارد. در تبیین این نتایج مي توان گفت معنویت، 
سیستم سازمان یافته اي است از باورها شامل ارزش هاي اخاقی، رسومات، مشارکت 
در جامعه دینی براي اعتقاد راسخ تر به خدایی که قدرت برتر است. باورهاي مذهبی، 
شیوه مؤثري براي مقابله با مصائب، تجارب دردناك است.هم چنین در زمان مشکات 
و ناراحتی ها، بر چگونگی روابط انسانی اثر مي گذارند. هوش معنوي، یکی ازابعاد مهم 
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انسان است که در کنار ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی قرار گرفته و موجب ارتقاي سامت 
عمومي شده و سایر ابعاد سامت را نیز هماهنگ مي کند .  این کار، موجب افزایش توان 
سازگاري و کارکرد روانی مي شود. هوش معنوي با ویژگی هایی همچون ثبات درزندگی، 
صلح، احساس ارتباط نزدیک باخویشتن، خدا، جامعه، محیط تناسب و هماهنگی داشتن، 
تأثیر  به  نتایج مطالعات، مي توان  بر اساس  معنا و هدف در زندگی مشخص مي شود. 
عقاید معنوي در زندگی به عنوان عاملی براي مقابله با مشکات جسمي  و روانی پی برد 
)بیرامی، موحدی، موحدی و کریمی نژاد، 1395(. هوش معنوي، نیروي یگانه اي است که 
ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی انسان را تشکیل مي دهد. وقتی بهزیستی معنوي به خطر 
بیفتد، ممکن است فرد دچار اختاالت روحی مانند احساس تنهایی، انزوا و افسردگی 
در زندگی شود از  این رو وقتی هوش معنوی در معلمان باال باشد، کمتر دچار مشکات 
روحی بوده و در برخورد با دانش آموزان از ثبات هیجانی بیشتری برخوردارند که این 
خود سبب مي شود تا شادکامي  دانش آموزان در کاس بیشتر شود اما در این رابطه وقتی 
خود دانش آموزان نیز هوش معنوی باالیی داشته باشند، خود نیز به خاطر ارتباط قوی تر با 
خداوند شادکامي  بیشتری را تجربه مي کنند. به عبارت دیگر معلمان با هوش معنوی باالتر 
در اداره کاس موفق تر بوده و همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد بر معلمان به عنوان 
الگو در دانش آموزان عمل نموده و سبب مي شوند تا هوش معنوی دانش آموزان افزایش 
یابد، از این رو هم تأثیر معلم بر شادکامي  دانش آموز افزایش یافته و هم این که این تأثیر با 

.)Livneh&Antonak, 2004( افزایش هوش معنوی در دانش آموزان بیشتر مي شود
درنهایت نتایج نشان داد بین هوش معنوی والدین و شادکامي دانش آموز با میانجی گری 
بهزیستی معنوی دانش آموز رابطة معنی داری وجوددارد. در تبیین نتایج مي توان گفت 
باال بودن هوش معنوی والدین ازطریق مكانیسم هاي متعددي مي تواند موجب افزایش 
شادکامي شود. افراد دین دار باپیروي از دستورات و آموزه هاي دیني، زندگي جهت دار و 
هدفمندي رادر پیش گرفته )بردستاني،1381( و در مواجه بامشكات و ناكامي ها، منبع 
معنوي نیرومندي را در اختیار دارند كه تحمل مشكات را براي آنها آسان كرده و مانع از 
كج روي وانحراف از هنجارهاي اجتماعي شده و به سازگاري آنها كمك مي نماید آن ها 
برای رفتار و اعمال خود معیارهای واضح و روشنی در اختیار دارند که عمل به آن ها 
موجب رضایت از زندگی)Ball, Armistead&Austiu, 2003( و افزایش اعتماد به نفس و 
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عزت نفس مي گردد که خود از عناصر اثر گذار در شادکامي است. عاوه بر این باال بودن 
هوش معنوی سبب توکل بیشتر به خداوند و واگذاری نتایج به او مي شود که خود سبب 

کاهش اضطراب و عواطف منفی افزایش شادکامي مي گردد )گنجی و حسینی، 1389(.
موسیک و ویلسون )Musigk&Wilson, 2003( دو نوع از مكانیسم ها را نام برده اند كه از 
طریق آنها باال بودن هوش معنوی یا فعالیت هاي جمعی مذهبي مي تواند به افزایش سامت 
رواني منجر شود. نوع اول  این مكانیسم ها را مي توان افزایش منابع روان شناختي نامید. 
بدین معني كه مشاركت د رفعالیت هاي اجتماعي، منابع روان شناختي، نظیر عّزت نفس و 
خودكارآمدي را افزایش مي دهد كه به نوبة خود به افزایش سطح سامتي افراد منجر مي شود. 
نوع دوم از  این مكانیسم ها را مي توان منابع اجتماعي نامید و به میزان تعامل با دیگر افراد اشاره 
مي كند، تعامل مداوم با افراد مختلف مي تواند شانس دریافت حمایت جتماعي، اطاعات 
مفید و تماس هاي مفید اجتماعي را افزایش دهد. از  این رو در والدینی که هوش معنوی 
باالتری دارند از طریق منابع روان شناختی و اجتماعی مي توانند بر شادکامي  فرزندان خود 
تأثیر گذار باشند و هم این که فرزندان آن ها در تعامل با والدین و الگو قرار دادن آن ها بهزیستی 
معنوی باالتری به دست مي آورند و از  این رو شادکامي  در این فرزندان افزایش بیشتری مي یابد. 
در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های مختلف 
مشاوران تحصیلی در مدارس و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختي، دوره هاي آموزشی 
را عاوه بر افزایش هوش معنوی والدین و معلمان برگزار نمایند، در مورد بهزیـستی معـنوی 
دانش آموزان نـیز اجـرا نمایند ونقش بهزیستی معنوی در شادکامی دانش آموزان برای والدین 
ومعلمان و هم چنین دانش آموزان تبیین گردد. عاوه بر این پیشنهاد می گردد تحقیقات  ترکیبی 
در ارتباط با موضوع پژوهش برای اعتبارسنجی یافته ها و اتخاذ تصمیمات کاربردی انجام 
گیرد. از جمله محدودیت های پژوهش حاضر نیز استفاده از پرسش نامه های خوداظهاری 
بود که پیشنهاد می شود درتحقیقات آتی از روش های متعدد برای جمع آوری اطاعات 
صورت گیرد. و عاوه بر این از دیگر محدودیت های پژوهش جلب همکاری والدین برای 
تکمیل پرسش نامه بود. چنین به نظر می رسید که تکمیل پرسش نامه نوعی تفتیش عقاید دینی 
آنان می باشد که در این راستا محققان مجبور به برگزاری جلسه وتوضیحات الزم برای 
والدینی بودند که تمایل به همکاری نداشتند و در این خصوص والدینی که تمایل نداشتند از 
گروه نمونه حذف می شدند که در نهایت به 140 والدین جمع آوری اطاعات خاتمه یافت.
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